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REGULI GENERALE ALE FAZEI DE JUDECATă

I. COMENTARIU INTRODUCTIV
Faza de judecată este cea de-a treia fază a procesului penal. După formularea acuza܊iei penale de procuror
܈i veri¿carea legalită܊ii probelor care o sus܊in de judecătorul de cameră preliminară, procesul penal trece în
faza în care acuzarea ܈i apărarea se confruntă în fa܊a instan܊ei.
În această fază instan܊a trebuie să perceapă nemijlocit probele prin care parchetul sus܊ine că sunt dovedite
tezele probatorii ale acuzării, trebuie să evalueze ¿abilitatea, credibilitatea ܈i valoarea probantă a mijloacelor
de probă administrate ܈i să determine în func܊ie de standardul probatoriu dincolo de orice îndoială rezonabilă
dacă acuza܊ia penală este temeinică.
În această privin܊ă, în doctrină (N. Volonciu, op. cit., p. 104) s-a arătat că „în faza judecăĠii conducerea
activităĠii procesuale revine instanĠei, care este subiectul dominant al procesului penal, prezent în toate
raporturile procesuale din cadrul acestei faze. InstanĠa se constituie într-un complet care are competenĠa
prevăzută de lege. În afara instanĠei, dintre organele judiciare mai participă la judecată procurorul. PoziĠia
procesuală a procurorului este însă diferită de cea pe care acesta o are în cadrul urmăririi penale, unde se
manifestă ca organ dominant. Organul de cercetare penală nu numai că nu participă la judecată, dar instanĠa
nici nu intră direct în raport cu acest organ, legătura realizându-se exclusiv prin intermediul procurorului.
Obiectul judecăĠii este soluĠionarea cauzei penale în mod de¿nitiv. Aceasta presupune pronunĠarea de către
instanĠă a unei hotărâri legale úi temeinice, susceptibilă de a ¿ pusă în executare, în scopul realizării depline úi
de¿nitive a sarcinilor justiĠiei penale. (…) Judecata constituie faza centrală úi cea mai importantă a procesului
penal, pentru că în cadrul ei se realizează soluĠionarea de¿nitivă a cauzei penale. Pentru o corectă soluĠionare
a cauzei, întreaga desfăúurare procesuală anterioară este susceptibilă de examinare úi reapreciere”.
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CUVINTE CHEIE
Judiciar: 1. însuúire a activităĠii de înfăptuire a justiĠiei de către instanĠele de judecată; 2. care aparĠine
sistemului de justiĠie (de pildă, organ judiciar, expertiză judiciară etc.).
Judecarea este activitatea procesuală desfăúurată de instanĠa de judecată în vederea judecării cauzei
penale cu care a fost sesizată.
Judecata în primă instanĠă este prima etapă a fazei de judecată care se termină prin pronunĠarea sentinĠei
penale; reprezintă primul grad de jurisdicĠie.
Judecata în fond este activitatea procesuală constând în analizarea fondului cauzei penale (temeiuri de
fapt úi temeiuri de drept) care se realizează cu ocazia judecării în primă instanĠă sau în apel sau a rejudecării
după des¿inĠare.
Judecata după des¿inĠare este activitatea procesuală constând în judecarea unei cauze după des¿inĠarea
hotărârii în urma judecării apelului.
Judecata în apel este a doua etapă a fazei de judecată, în care hotărârea pronunĠată în primă instanĠă care
a fost atacată cu apel este veri¿cată sub aspectul legalităĠii úi temeiniciei pe baza lucrărilor úi a materialului
din dosarul cauzei, precum úi a oricăror probe noi, administrate în faĠa instanĠei de apel.
Judecata în căi de atac este judecata ce se desfăúoară în căile ordinare sau extraordinare de atac.
Judecătoria este instanĠa judecătorească fără personalitate juridică, care are plenitudine de competenĠă;
are competenĠa de a soluĠiona în primă instanĠă toate cauzele penale cu excepĠia celor date prin lege în
competenĠa altor instanĠe. LocalităĠile care fac parte din circumscripĠiile judecătoriilor din ¿ecare judeĠ se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiĠiei, cu avizul C.S.M. În raport cu natura
úi numărul cauzelor, în cadrul judecătoriilor se pot în¿inĠa secĠii sau complete specializate.

II. ROLUL INSTANğEI DE JUDECATĂ – EXPLICAğII
¾
instanĠa de judecată solu܊ionează cauza dedusă judecă܊ii cu garantarea respectării drepturilor
subiec܊ilor procesuali úi asigurarea administrării probelor pentru lămurirea completă a
împrejurărilor cauzei în scopul aÀării adevărului, cu respectarea deplină a legii;
¾
instanĠa poate solu܊iona cauza potrivit procedurii de drept comun, sau poate încuviin܊a judecata
potrivit procedurii abreviate;
¾
actele de judecată sunt acte jurisdicĠionale prin care se efectuează activitatea de judecată
în vederea realizării scopului procesului penal úi constau în hotărâri pe care instanĠa le ia pe
parcursul procesului penal cu privire la solu܊ionarea ac܊iunii penale sau civile;
¾
în cursul judecă܊ii instanĠa veri¿că legalitatea úi temeinicia acuza܊iei penale formulate de
procuror, precum úi a preten܊iei civile formulate de partea civilă, adoptând o hotărâre prin care
se solu܊ionează latura penală úi civilă a cauzei;
¾
atribuаiile preЮedintelui completului:
i) preúedintele completului conduce úedinĠa, îndeplinind toate îndatoririle prevăzute de
lege, úi decide asupra cererilor formulate de procuror, persoana vătămată úi de părĠi,
dacă rezolvarea acestora nu este dată în căderea completului;
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¾
investiga܊iile vizând judecătorii úi procurorii sunt în competenĠa SIIJ;
¾
procurorii militari efectuează urmărirea penală potrivit competenĠei parchetului din care fac
parte, faĠă de toĠi participanĠii la săvârúirea infracĠiunilor comise de militari, urmând a ¿ sesizată
instanĠa civilă competentă material sau personal;
¾
în cazul infrac܊iunilor care sunt de competenĠa D.N.A., săvârúite de militarii în activitate, urmărirea penală se efectuează de procurori militari din cadrul D.N.A., indiferent de gradul militar pe
care îl au persoanele cercetate [art. 13 alin. (6) din O.U.G. nr. 43/2002];
¾
procurorul militar din cadrul parchetului corespunzător instanĠei competente să judece cauza
participă la úedinĠele de judecată ¿e în faĠa instanĠelor civile, ¿e a celor militare în cauzele în
care urmărirea penală a fost efectuată de un parchet militar;
¾
în principiu, în cazul în care în cursul urmăririi penale suspectul sau inculpatul pierde calitatea
care atrăgea competenĠa personală, parchetul pe rolul căruia se aÀă cauza, dacă nu reĠine vreun
alt temei care să îi atragă în continuare competenĠa, va trebui să dispună declinarea competenĠei
către parchetul competent material/personal; ca excepĠie, parchetul pe rolul căruia se aÀă cauza
va continua efectuarea urmăririi penale úi după pierderea calităĠii personale a suspectului/
inculpatului dacă fapta are legătură cu atribu܊iile de serviciu ale acestuia;
¾
dobândirea calităаii după săvâr܈irea infrac܊iunii, în principiu, nu determină schimbarea competen܊ei parchetului, cu excep܊ia situa܊iei în care calitatea dobândită este una dintre cele prevăzute
de art. 40 alin. (1) C.proc.pen. (de exemplu, cea de parlamentar sau membru al Guvernului ori
judecător al Înaltei CurĠi de CasaĠie úi JustiĠie).

BLACK BOX
Ca urmare a DCC nr. 302/2017, va ¿ sancĠionată cu nulitatea absolută încălcarea normelor referitoare
la competenĠa materială/personală a organelor de urmărire penală, indiferent dacă organul de urmărire
penală este inferior sau superior celui competent, ori în caz de încălcarea competen܊ei unui organ de
urmărire penală specializat sau de încălcare de către un parchet specializat a competen܊ei parchetelor de
drept comun. Nelegalitatea constând în efectuarea urmăririi penale de un organ necompetent material
poate ¿ invocată pe parcursul urmăririi penale în scopul declinării competen܊ei în favoarea organului
de urmărire penală competent, sau în faza camerei preliminare în vederea ob܊inerii restituirii cauzei la
organul de urmărire penală competent.

IV. ACTELE DIN FAZA URMĂRIRII PENALE – EXPLICAğII
1. acte de cercetare penală: în principal, sunt actele prin care sunt strânse probele cu privire la existen܊a
infrac܊iunilor, la identi¿carea făptuitorilor ܈i la stabilirea răspunderii penale sau civile a acestora; actele
de cercetare penală sunt, de regulă, acte procedurale; nu trebuie omis însă că anumite procedee probatorii
trebuie încuviin܊ate în prealabil de procuror, iar ordonanĠa prin care se dispun are natura unui act procesual,
¿ind totodată un act de cercetare penală;
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2. acte de urmărire penală: au un domeniu limitat, ¿ind cele prin care, după evaluarea probelor strânse,
se dispune continuarea efectuării urmăririi penale, punerea în mi܈care a ac܊iunii penale, respectiv cele prin
care se dispune cu privire la luarea, revocarea, înlocuirea sau încetarea de drept a măsurilor preventive ori a
altor măsuri procesuale; astfel, actele de urmărire penală sunt numai acte procesuale, nu ܈i acte procedurale;
3. potrivit art. 286 alin. (2) C.proc.pen, ordonanĠa trebuie să cuprindă:
a. denumirea parchetului úi data emiterii;
b. numele, prenumele úi calitatea celui care o întocme܈te;
c. fapta care face obiectul urmăririi penale, încadrarea juridică a acesteia úi, după caz, datele
privitoare la persoana suspectului sau inculpatului;
d. obiectul actului sau măsurii procesuale ori, după caz, tipul soluĠiei, precum úi motivele de fapt
úi de drept ale acestora;
1
d . atunci când este cazul, menĠiunea căii de atac disponibile, cu arătarea termenului în care aceasta
poate ¿ exercitată;
e. date referitoare la măsurile asigurătorii, măsurile de siguranĠă cu caracter medical úi măsurile
preventive luate în cursul urmăririi;
f. alte menĠiuni prevăzute de lege;
g. semnătura celui care a întocmit-o.
4. organele de cercetare penală dispun, prin ordonanĠă, asupra actelor úi măsurilor procesuale úi formulează
propuneri prin referat;
5. alte acte care se pot întocmi în faza de urmărire penală:
a. rechizitoriul sau acordul de recunoaútere a vinovăĠiei, ca acte de sesizare a instanĠei de
judecată;
b. avizul procurorului ierarhic superior privind legalitatea úi temeinicia rechizitoriului sau
a ordonanĠei de renunĠare la urmărirea penală ori pentru ¿xarea limitelor în care se încheie
acordul de recunoaútere a vinovăĠiei úi cel privind efectele acordului;
c. cererea de declarare a contestaĠiei úi motivarea contestaĠiei, în procedurile desfăúurate în
faĠa judecătorului de drepturi úi libertăĠi;
d. procesul-verbal: înscrisul întocmit de organele judiciare, prin care acestea constată fapte sau
împrejurări ce pot contribui la aÀarea adevărului în procesul penal ori atestă îndeplinirea unor
acte procesuale;
e. procurorul poate să dispună prin ordonanĠă acte procesuale (de pildă, punerea în miúcare
a acĠiunii penale) sau măsuri procesuale (de exemplu, reĠinerea, controlul judiciar, controlul
judiciar pe cauĠiune) ori să întocmească propuneri prin care să solicite judecătorului de
drepturi úi libertăĠi luarea sau prelungirea unor măsuri preventive sau încuviinĠarea unor
procedee probatorii. În cazurile în care procurorul sesizează judecătorul de drepturi úi libertăĠi,
judecătorul de cameră preliminară ori alte autorităĠi prevăzute de lege, în vederea soluĠionării
propunerilor ori cererilor formulate în cursul urmăririi penale, va înainta copii numerotate úi
certi¿cate de grefa parchetului de pe actele dosarului ori numai de pe cele care au legătură cu
cererea sau propunerea formulată. Organul de urmărire penală păstrează originalul actelor, în
vederea continuării urmăririi penale.
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NU FI TENTAT SĂ CONSIDERI CĂ (…)
(...) 1. actele emise de procuror sunt numai acte de urmărire penală, deoarece există situa܊ii pe
parcursul urmăririi penale în care dispune cu privire la diferite măsuri cu caracter administrativ prin
acte care trebuie cali¿cate ca acte de cercetare penală (de pildă, dispunerea prelungirii dreptului de
circula܊ie);
(...) 2. organele de cercetare penală întocmesc referate numai în cauzele în care competenĠa de
soluĠionare aparĠine procurorului, deoarece Codul de procedură penală prevede posibilitatea de ¿
întocmit acest act úi în cauzele în care procurorul trebuie să sesizeze judecătorul de drepturi úi
libertăĠi pentru dispunerea unei măsuri procesuale ori încuviinĠarea unui procedeu probatoriu.

BLACK BOX
1. în cazul infracĠiunilor de audienĠă, procurorul poate dispune prin declaraĠia orală consemnată în
încheierea de úedinĠă începerea urmăririi penale úi/sau punerea în miúcare a acĠiunii penale;
2. în principiu, atât împotriva actelor de cercetare penală, cât úi a celor de urmărire penală se poate
formula plângere în condi܊iile art. 339 C.proc.pen.;
3. actele de urmărire penală sau de cercetare penală pot ¿ in¿rmate în condiĠiile art. 304 C.proc.pen.;
ca excepĠie, legea stipulează un control judecătoresc al unora dintre actele de urmărire penală, plângerea
împotriva acestora urmând a ¿ solu܊ionată de judecătorul de drepturi úi libertă܊i;
4. procurorul poate in¿rma numai actele úi măsurile procesuale dispuse de organele de cercetare
penală, nu úi referatele cu propuneri întocmite de acestea;
5. chiar dacă în cursul urmăririi penale doar procurorul poate dispune anularea unui act procesual/
procedural nelegal sau excluderea unei probe nelegale/neconstitu܊ionale, judecătorul de drepturi
úi libertăĠi poate restrânge baza analizei sale numai la probele pe care le consideră legal sau loial
administrate, ori să reĠină doar anumite acte ca ¿ind legale întocmite, fără a dispune anularea/excluderea
celorlalte;
6. în faza de cameră preliminară procurorul poate întocmi: a. actul de regularizare a rechizitoriului,
care trebuie supus avizului procurorului ierarhic superior privind legalitatea úi temeinicia; b. cererea de
declarare a contestaĠiei úi motivarea contestaĠiei.

V. ORGANELE DE CONSTATARE – EXPLICAğII
¾
sunt organe extrajudiciare care, deúi nu sunt organe de urmărire penală, au obligaĠia legală de a
îndeplini anumite acte strict úi limitativ prevăzute de lege:
a. să ia măsuri de conservare a locului săvârúirii infracĠiunii úi de ridicare sau conservare a
mijloacelor materiale de probă;
b. în cazul infracĠiunilor Àagrante, au dreptul de a face percheziĠii corporale sau ale
vehiculelor, de a-l prinde pe făptuitor úi de a-l prezenta de îndată organelor de urmă-
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BLACK BOX
1. potrivit art. 64 alin. (4) úi (5) din Legea nr. 304/2004, republicată, lucrările repartizate unui
procuror pot ¿ trecute altui procuror în următoarele situaĠii: a. suspendarea sau încetarea calităĠii
de procuror, potrivit legii; b. în absenĠa sa, dacă există cauze obiective care justi¿că urgenĠa úi care
împiedică rechemarea sa; c. lăsarea cauzei în nelucrare în mod nejusti¿cat mai mult de 30 de zile.
Procurorul poate contesta la SecĠia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul
procedurii de veri¿care a conduitei procurorilor, măsura de repartizare dispusă de procurorul ierarhic
superior;
2. prin DCC nr. 633/2018, Curtea Constitu܊ională a apreciat că principiul repartizării aleatorii nu se
poate aplica úi în activitatea organelor de urmărire penală;
3. art. 59 alin. (2) C.proc.pen. prevede cu caracter imperativ ca, în cadrul aceleiaЮi localităĠi,
procurorul sau organul de cercetare penală, după caz, să efectueze toate actele de urmărire, chiar dacă
unele dintre acestea trebuie îndeplinite în afara razei sale teritoriale; pe cale de consecinĠă, organele de
urmărire penală nu pot delega sau dispune o comisie rogatorie pentru efectuarea actelor de urmărire de
organele din cadrul aceleiaúi localităĠi, în a căror rază teritorială trebuie efectuate.

B. CompetenĠa funcĠională a organelor de urmărire penală
¾
organele de urmărire penală sunt acele organe care efectuează urmărirea penală, respectiv:
procurorii constitui܊i în parchete ܈i organele de cercetare penală (generale Юi speciale);
¾
organele de cercetare penală efectuează cercetarea penală; î܈i desfă܈oară activitatea de
urmărire penală sub conducerea ܈i supravegherea procurorului;
¾
competenаa funcаională a parchetului în efectuarea urmăririi penale este, de regulă,
facultativă; organele de cercetare penală efectuează cercetarea penală, iar parchetul prin
intermediul procurorilor supraveghează activitatea acestora (competenĠă funcаională exclusivă
a procurorului); procurorul poate prelua orice cauză de la organele de cercetare penală a căror
activitate o supraveghează pentru a efectua personal urmărirea penală;
¾
procurorul efectuează urmărirea penală în cazurile prevăzute de lege (competenĠă funcĠională
exclusivă), participă la úedinĠele de judecată, exercită căile de atac prevăzute de lege.

C. CompetenĠa materială a organelor de urmărire penală
¾
organele de cercetare penală ale poliĠiei judiciare au o competenĠă materială generală; pot
efectua actele de cercetare penală cu privire la orice infracĠiune, cu excepĠia celor date de lege
în competenĠa obligatorie a procurorului ori a organelor de cercetare penală speciale;
¾
organele de cercetare penală speciale, în urma delegării dispuse de procuror, efectuează acte
de urmărire penală corespunzător specializării structurii din care fac parte, în cazul săvârúirii
infracĠiunilor de către militari sau în cazul infracĠiunilor de corupĠie úi de serviciu prevăzute de
Codul penal, săvârúite de către personalul navigant al marinei civile, dacă fapta a pus sau a putut
pune în pericol siguranĠa navei sau navigaĠiei ori a personalului;
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g. în ipoteza în care instan܊a sesizează CJUE în vederea pronun܊ării unei hotărâri preliminare
care să asigure interpretarea ܈i aplicarea uniformă a dreptului Uniunii Europene în toate
statele membre.
¾
suspendarea judecăĠii este obligatorie dacă instanĠa care sesizează CJUE este instanĠa de
apel, respectiv facultativă atunci când instanĠa care sesizează CJUE este cea învestită cu
judecarea cauzei penale în primă instanĠă.

SUBIECTE RECAPITULATIVE
1.

Este posibilă judecata unei cauze civile într-o unitate militară?

2.

Partea care este reprezentată la judecată de avocatul din o¿ciu poate lua termenul în cuno܈tin܊ă?

3.

Dacă instanĠa dispune disjungerea acĠiunii civile de cea penală, la judecata cauzei disjunse este
obligatorie participarea procurorului?

4.

Procurorul ultragiat de un martor poate dispune luarea măsurii reĠinerii?

5.

În cazul comiterii unei infracĠiuni de audienĠă, procurorul de úedinĠă poate dispune luarea măsurii
controlului judiciar?

6.

InfracĠiunile de audien܊ă sunt întotdeauna infracĠiuni Àagrante?

7.

Suspendarea judecăĠii cauzei pe motiv de boală gravă se dispune pe o durată nedeterminată?

8.

Este obligatorie citarea procurorului în cauzele la judecata cărora participă?

9.

Procurorul de úedinĠă poate invoca un caz de stingere a acĠiunii penale care să conducă la
pronunĠarea unei soluĠii de achitare?

10. Cererea de a ¿ judecat în lipsă poate ¿ formulată oral?
11. Persoana vătămată poate ¿ adusă cu mandat la judecarea cauzei?
12. Suspendarea judecăĠii constituie un caz de încetare de drept a măsurilor preventive?

TEME DE ANALIZĂ ܇I DEZBATERE
X úi Y sunt acuzaĠi de comiterea infracĠiunii de furt cali¿cat în coautorat. Pe parcursul judecăĠii X este
diagnosticat cu o boală gravă úi, din considerente medicale, nu mai poate participa la judecata cauzei. Va
putea solicita Y suspendarea judecăĠii cauzei? Este obligatorie suspendarea judecăĠii?

154

Fiúe de Procedură penală. Partea generală

PLAN DE RĂSPUNS

1. Identi¿carea
situa܊iilor de
fapt care sunt
relevante pentru
formularea unui
răspuns

XIV

a. la data comiterii furturilor, inculpatul X era un minor cu vârsta cuprinsă între
14-16 ani; X s-a aÀat în stare de minoritate pe parcursul întregii urmăriri penale, inclusiv
la data sesizării instanĠei cu rechizitoriu; starea de minoritate a inculpatului atrăgea, pe
de o parte, incidenĠa unor instituĠii procesuale relative la asisten܊a juridică obligatorie
úi administrarea unor probe (raport de expertiză psihiatrică obligatorie úi referatul de
evaluare), iar pe de altă parte obligativitatea desfă܈urării procesului penal potrivit regulilor
speciale ale procedurii referitoare la infractorii minori (citare, nepublicitatea úedinĠei);
b. inculpatul nu a recunoscut în faĠa instan܊ei comiterea infracĠiunii de viol;
c. persoana vătămată Y a fost minoră pe parcursul întregului proces penal. Această
stare atrăgea inciden܊a unor institu܊ii relative la asistenĠa juridică sau la măsurile asiguratorii. Persoana vătămată Y nu a renunĠat la pretenĠiile civile;
d. exercitarea acĠiunii civile în procesul penal de către procuror în numele persoanei
vătămate minore Y obliga instanĠa să se pronunĠe cu privire la această acĠiune, în absenĠa
renun܊ării la pretenĠiile civile;
e. persoanele vătămate AB úi Z nu s-au constituit părĠi civile în procesul penal;
f. părinĠii inculpatului minor nu au fost citaĠi úi nici introduúi în proces ca părĠi responsabile civilmente;
g. acuza܊ia de ultraj atrăgea obligativitatea efectuării urmăririi penale de către procuror;
h. instanĠa a fost sesizată cu o infracĠiune de furt în formă continuată conĠinând
6 acĠiuni de sustragere de bunuri (cinci comise în dauna lui AB úi una în dauna lui Y),
o infracĠiune de viol úi una de ultraj reĠinute în concurs real;
i. actele emise de organele judiciare în ¿ecare fază procesuală respectă doar în parte
exigenĠele procedurale; astfel, se remarcă elemente de nelegalitate chiar de la începerea
urmăririi penale in personam, desfăúurarea unei proceduri de con¿rmare neprevăzute de
lege, extinderea urmăririi penale úi a acĠiunii penale de un organ judiciar necompetent
material, con¿rmarea rechizitoriului într-o cauză în care elementele de nelegalitate erau
evidente, stabilirea caracterului de¿nitiv al încheierii prin care judecătorul de cameră
preliminară dispune o soluĠie sui generis, dispoziĠia nelegală a instanĠei referitoare la
publicitatea úedinĠei de judecată, încuviinĠarea procedurii abreviate, deúi inculpatul nu
a recunoscut toate acuzaĠiile, respingerea probelor ca nefondate în condiĠiile în care
acestea nu erau permise de lege, judecarea cauzei fără efectuarea referatului de evaluare,
nelegalitatea procedurii de citare sau nelegalităĠile constatate în sentinĠă referitoare la
soluĠiile relative la acĠiunea penală sau acĠiunea civilă;
j. în cazul infrac܊iunii de viol comise în forma de bază înlăturarea răspunderii penale
are loc numai pe calea retragerii plângerii prealabile. Sesizarea organelor de urmărire
penală s-a realizat pe calea plângerii prealabile, însă nu există o manifestare de voinĠă
de retragere a acesteia;
k. lipsa procedurii de con¿rmare a măsurii arestării preventive;
l. nerespectarea termenului peremptoriu de formulare a propunerii de prelungire a
măsurii preventive;
m. lipsa unei dezbateri cu privire la încadrarea juridică;
n. arestarea inculpatului direct prin sentinĠă.

Structura Àûelor

2. Determinarea
institu܊iilor de
drept procesual
incidente

a. competenĠa organelor de urmărire penală;
b. începerea urmăririi penale in rem, punerea în miúcare a acĠiunii penale, extinderea urmăririi penale úi a acĠiunii penale; acte procesuale úi competenĠe;
c. obligaĠii ulterioare punerii în miúcare a acĠiunii penale;
d. exercitarea acĠiunii civile de către procuror; cazuri în care luarea măsurii
asiguratorii este obligatorie;
e. probe obligatoriu a ¿ administrate în anumite proceduri cu minori: referatul de
evaluare úi raportul de expertiză psihiatrică;
f. asistenĠa juridică obligatorie a inculpatului úi părĠii civile, în caz de minoritate;
g. arestare preventivă în lipsă; data punerii în executare a mandatului de arestare;
modul de calcul al duratei maxime a măsurii arestării preventive în cursul urmăririi
penale; procedura remediu, procedura prelungirii măsurii preventive; luarea măsurii
arestării preventive în faza de judecată;
h. măsuri asigurătorii;
i. citarea;
j. cheltuielile judiciare către stat;
k. procedura de cameră preliminară în ipoteza în care nu sunt formulate cereri
úi excepĠii; soluĠiile pe care le poate pronun܊a judecătorul de cameră preliminară;
l. procedura de judecată cu inculpa܊ii minori;
m. procedura abreviată în cazul recunoa܈terii învinuirii;
n. schimbarea încadrării juridice;
o. dispoziĠiile instanĠei cu privire la acĠiunea penală úi cea civilă;
p. solu܊iile instanĠei cu privire la măsurile preventive.

3. Aplicarea legii
situa܊iilor de
fapt identi¿cate
úi identi¿carea
greúelilor de
procedură
din cuprinsul
TAD-ului

¾
Se vor enumera încălcarea normelor de procedură enumerate;
¾
Corectitudinea răspunsului nu implică úi indicarea temeiurilor de drept. Trimiterile din modelul de rezolvare propus mai jos la diferite articole din Codul de
procedură penală sunt făcute în scopul facilitării identi¿cării normei procedurale úi
în vederea recapitulării rapide a materiei.
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